
   IFYLLNADSANVISNINGAR 1(3) 
    Basuppgifter 20.9.2021 
   
 

Opetushallitus/Valtionosuudet  
PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet 
Utbildningsstyrelsen/Statsandelar 
PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fax 029 533 1035, fornamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi/finansiering/statsandelar 

 
 

SOMMARUNIVERSITET 

 
Enligt 10 § lagen (632/1998) om fritt bildningsarbete fastställer undervisnings- och 
kulturministeriet årligen det antal undervisningstimmar som läggs till grund för beräkningen av 
statsandelen. Undervisnings- och kulturministeriet använder uppgifterna när den bereder 
besluten. 

 
Uppgifterna i höstens basuppgiftsinsamling ges via internet. Inloggningsadressen till 
webbsidorna finns på samlingslistan som sänts i anslutning till denna förfrågan.  

 
1. Kontaktuppgifter 
 

I punkten uppges kontaktuppgifter för den person som kan kontaktas i fråga om uppgifterna på 
blanketten. 

 
2. Utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete 
 
2.1 Antal undervisningstimmar sammanlagt år 2020 och år 2021 (utan undervisningstimmar som 
avgiftsbelagd service) 
 

På blanketten antecknas endast de undervisningstimmar i sommaruniversitetet som ligger till 
grund för finansieringen av utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete. Som 
undervisningstimmar får inte anges utbildning enligt andra statsandelsfinansierade 
utbildningsformer eller läroanstaltsformer, arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som köpts av 
arbetskraftsförvaltningen eller någon annan utbildning som genomförs enligt beställarens 
villkor, d.v.s. beställaren bestämmer undervisningens mål och centrala innehåll, rekryterar 
deltagare och betalar utgifterna för verksamheten. 
 
Till distansundervisningens undervisningstimmar räknas de undervisningstimmar för vilka 
ersättning har betalats till läraren. I undervisningstimmarna kan ingå till exempel att ge uppgifter till 
de studerande, online-undervisning, handledning av de studerande, responsgivning och bedömning 
av svar. Den tid som åtgår till att förbereda eller planera en kurs räknas däremot inte till 
distansundervisningen. 
 
Om sommaruniversitetet ordnar utbildning inom fritt bildningsarbete så att i utbildningen följs 
undervisning vid en annan läroanstalt som distansundervisning, kan sommaruniversitet anmäla 
sina undervisningstimmar inom denna utbildning som undervisningstimmar som berättigar till 
statsandel, förutsatt att man vid universitetet under distansundervisningen har ordnat pedagogisk 
handledning som leder till lönekostnader för universitetet. Om distansundervisningen som erbjuds 
av en annan läroanstalt i stället i sommaruniversitetet har ordnats så att universitetet endast 
erbjuder utrymmena och AV-apparatur för att följa undervisningen, kan undervisningstimmarna för 
utbildningen inte anmälas i sommaruniversitetets egna timmar som grund för statsandel. 
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Om sommaruniversitet ordnar utbildning inom fritt bildningsarbete för de egna studerandena 
och utbildningen samtidigt förmedlas till andra utbildningsanordnare, får sommaruniversitet 
anmäla undervisningstimmarna för denna utbildning i de undervisningstimmar som utgör grund 
för statsandel.  
 
 
Det sammanlagda antalet förverkligade undervisningstimmar år 2020 har förhandsifyllts på 
blanketten i enlighet med den uppgift som getts i kostnadsenkäten år 2020. Om det 
sammanlagda antalet undervisningstimmar ges specificeringsuppgifter i punkterna 3.4, 3.5, 3.6 
och 3. 7. 

 
3.4 Antal undervisningstimmar för öppen högskoleundervisning  
 

Av det totala antalet undervisningstimmar för utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete 
(från punkt 2.1) specificeras här antalet timmar för öppen högskoleundervisning. I punkten 
anmäls antalet undervisningstimmar för öppen högskoleundervisning som ordnats inom det fria 
bildningsarbetet och som baserar sig på avtal mellan sommaruniversitetet och ett 
universitet/en högskola.  

 
3.5 Antal undervisningstimmar för distansundervisning  
 
 Av det totala antalet undervisningstimmar för utbildning enligt lagen om fritt bildningsarbete 

(från punkt 2.1) specificeras här antalet timmar för distansundervisning.  
 

Till distansundervisningens undervisningstimmar räknas de undervisningstimmar för vilka 
ersättning har betalats till läraren. I undervisningstimmarna kan ingå till exempel att ge uppgifter till 
de studerande, online-undervisning, handledning av de studerande, responsgivning och bedömning 
av svar. Den tid som åtgår till att förbereda eller planera en kurs räknas däremot inte till 
distansundervisningen. 
 
Om sommaruniversitetet ordnar utbildning inom det fria bildningsarbetet så, att i utbildningen följs 
undervisning vid en annan läroanstalt som distansundervisning, kan sommaruniversitet anmäla 
sina undervisningstimmar inom denna utbildning som undervisningstimmar som berättigar till 
statsandel, förutsatt att man vid sommaruniversitetet under distansundervisningen har ordnat 
pedagogisk handledning som leder till lönekostnader för sommaruniversitetet. Om 
distansundervisningen som en annan läroanstalt erbjuder i stället i sommaruniversitetet har 
ordnats så att sommaruniversitetet endast erbjuder utrymmen och AV-apparatur för att följa 
undervisningen, kan undervisningstimmarna för utbildningen inte anmälas i sommaruniversitetets 
egna timmar som grund för statsandel. 

 
3.6 Antal undervisningstimmar i utbildning riktad till invandrare 
  

Här uppges hur många av undervisningstimmarna i utbildning som omfattas av lagen om fritt 
bildningsarbete (från punkt 2.1) som riktad till invandrare.  
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3.7 Antal undervisningstimmar i frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av TE-
byrå/kommunal myndighet var 
 

Här uppges hur många av undervisningstimmarna i utbildning riktad till invandrare som getts i 
form av frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av TE-byrå/ kommunal myndighet 
(från punkt 2.1).  
 
I de fall då endast en del av de studerande i undervisningsgruppen studerar enligt en 
integrationsplan anmäls här endast den proportionella andelen undervisningstimmar i 
utbildningen i fråga som svarar mot antalet studerande i utbildning enligt en integrationsplan. 
Antalet undervisningstimmar inom frivillig utbildning enligt en integrationsplan räknas således 
enligt följande: 
 
Undervisningstimmar inom utbildning enligt en integrationsplan i en undervisningsgrupp: 
 
antal studerande som studerar enligt en integrationsplan / antal studerande i 
undervisningsgruppen x antalet undervisningstimmar i undervisningsgruppen 

 
3.8 Antal studerande i utbildning riktad till invandrare 
 

Här uppges hur många studerande som deltagit eller deltar i utbildning riktad till invandrare. 
Om en studerande har deltagit eller deltar i flera kurser riktade till invandrare, räknas denna 
person till antalet studerande endast en gång under samma år. 

 
3.9 Antal studerande i frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av  
TE-byrå/kommunal myndighet var 
 

Här uppges för hur många av de studerande i utbildning riktad till invandrare utbildningen 
utgjort frivillig utbildning enligt en integrationsplan godkänd av TE-byrå/ kommunal myndighet. 
  

 
Korrigering av uppgifterna efter lagringstidens slut 
 

Efter lagringstidens slut korrigeras registreringsdagens uppgifter i datasystemet av enheten för 
statsandelar. De uppgifter som ska korrigeras anmäls så att den ursprungliga uppgiften streckas 
över på registreringsdagens blankett och den nya uppgiften antecknas tydligt invid den 
korrigerade. Man bör också beakta korrigeringens inverkan på övriga punkter i blanketten och 
införa motsvarande korrigeringar på dessa. De korrigerade blanketterna skickas skannade som 
e-postbilaga till enheten för statsandelar på adressen valtionosuudet@oph.fi 
(eller per post på adressen Utbildningsstyrelsen, Statsandelar, PB 380, 00531 Helsingfors). 
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